Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1110104
B. Boudewijnse
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 vast te stellen en daarbij te kiezen voor
de variant ‘Klimaatrobuuste inrichting en duurzame financiering’.
2. Inleiding
Voor het verwijderen van afvalwater, hemelwater en overtollig grondwater uit de woonomgeving,
zijn voorzieningen nodig. De aanleg en het beheer van deze voorzieningen is een gemeentelijke
taak. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) wordt aangegeven hoe de gemeente
invulling geeft aan gemeentelijke rioleringszorg en hoe deze wordt bekostigd. Hoe dit wordt
bekostigd is berekend in een kostendekkingsplan. Omdat klimaatscenario’s wateroverlast
voorspellen, wordt er in dit vGRP, vanuit het kader van het deltaprogramma klimaatadaptatie,
extra aandacht besteed aan klimaatbestendige (klimaatrobuuste) inrichting van de openbare
ruimte.
3.

Beoogd effect
1. Met het vaststellen en uitvoeren van het rioleringsplan geeft de gemeente Gooise Meren
invulling aan haar gemeentelijke afval-, hemel- en grondwaterzorgplicht.
2. De variant ‘Klimaatrobuuste inrichting en duurzame financiering’ zet in op de doelstelling om
de gemeente Gooise Meren voor 2050 klimaatbestendig in te richten en om de rioleringslasten
in de toekomst beheersbaar te kunnen houden.

4. Argumenten en onderbouwing
1.1 Wettelijk verplicht
De gemeente is wettelijk verplicht een actueel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
(vGRP) vast te stellen. De huidige rioleringsplannen van de voormalige gemeenten
Naarden, Muiden en Bussum, zijn verlopen. Daarom is er een nieuw vGRP opgesteld.
1.2 Openbare ruimte vóór 2050 klimaatbestendig ingericht
Omdat het klimaat verandert en de kans op wateroverlast door hevige regenbuien
toeneemt, is een focus op klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte
noodzakelijk. Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ligt er een gemeentelijke
opgave waarmee klimaatbestendig en waterrobuust inrichten een vanzelfsprekend
onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen wordt. In de voorgestelde variant
wordt er extra aandacht besteed aan de invulling van deze opgave om de openbare
ruimte voor 2050 klimaatbestendig in te richten.
1.3 Beperken stijging waterlasten voor inwoners en bedrijven
Vanuit het Bestuursakkoord Water hebben gemeentes de opdracht gekregen om
vanaf 2020 jaarlijks structureel €380 miljoen te besparen op de stijgende kosten voor
(stedelijk)waterbeheer. Deze opgave vraagt om een doelmatiger waterbeheer. In de
voorgestelde variant wordt er invulling gegeven aan deze opgave en worden de
kosten voor de gemeentelijke rioleringszorg op een toekomstbestendige manier
gefinancierd.
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1.4 Vaststellen jaarlijks tarief voor de rioolheffing is bevoegdheid gemeenteraad
Op basis van de voorgestelde variant voor ‘Klimaatbestendige inrichting en Duurzame
financiering’ is het voorstel om de rioolheffing na 2019 tot en met 2022 jaarlijks met
1% te laten stijgen. Dit percentage is exclusief de eventuele door te voeren jaarlijkse
inflatiecorrectie. Het kostendekkingsplan kan worden gebruikt bij de onderbouwing
van het tarief in de Verordening Rioolheffing
5. Houd rekening met en onderbouwing
1.1 Tarief voor de rioolheffing moet kostendekkend zijn
Het tarief voor de rioolheffing staat niet wettelijk vast. De gemeente kan zelf bepalen hoe
de kosten voor de rioleringszorg kostendekkend worden gefinancierd. Het college heeft
hiervoor een aantal varianten opgesteld. Het geldende tarief wordt jaarlijks vastgesteld in
de Verordening Rioolheffing. Het vaststellen van dit vGRP en de voorgestelde
financieringsmethode resulteert niet in een verplichting om het voorgestelde tarief voor
de Rioolheffing ook te hanteren.
1.2 Klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte vraagt om extra investering
Om de openbare ruimte voor 2050 klimaatbestendig in te richten zijn extra investeringen
nodig. Door deze investeringen te koppelen aan geplande rioleringswerkzaamheden
kunnen de meerkosten tot een minimum worden beperkt. Door inwoners en bedrijven te
betrekken (afkoppelsubsidie, Operatie Steenbreek, afkoppelen particulier terrein) kan
nog meer bereikt worden om de negatieve effecten van de klimaatsverandering tegen te
gaan.
1.3 Invoeren duurzame financiering leidt op termijn tot een lager tarief voor de rioolheffing
De doelstelling van het Bestuursakkoord Water is om de lasten voor de inwoners en
bedrijven beperkt te laten stijgen. De voorgestelde financieringsmethode leidt op de
middellange termijn (2019-2040) tot een stijging van het tarief voor de rioolheffing. Na
het vervallen van de rentelasten zal het tarief gaan dalen naar een niveau dat ver
beneden het huidige niveau ligt. Meer informatie hierover wordt weergegeven in de
Bijlage ‘Varianten ambitieniveau Klimaatbestendige inrichting en Duurzame financiering’.
1.4 Voor de uitvoering van het rioleringsplan zijn middelen nodig
De commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) adviseert een duurzame
financieringsmethode in de vorm van een vervangingsvoorziening. Financiën heeft hier
alvast op voorgesorteerd en heeft de financieringsmethode reeds doorgevoerd in de
begroting 2019. Via separate vervangingsvoorstellen heeft de raad de bevoegdheid om
kredietvoorstellen voor vervangingsinvesteringen te voteren.
1.5 Voor de uitvoering van het rioleringsplan zijn drie ambitievarianten opgesteld
Het kostendekkingsplan is uitgewerkt in drie varianten met ieder een eigen
ambitieniveau. De variant ‘Klimaatrobuuste Inrichting en Duurzame Financiering’ sluit aan
bij de hierboven genoemde doelstelling van het Bestuursakkoord Water en de opgave
voor de klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte.
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6. Financiële onderbouwing
In de Verordening Rioolheffing 2018 is het geharmoniseerde tarief voor eigenaren in de gemeente
Gooise Meren bepaalt op €194,64. Voor 2019 is dit tarief €199,50. Het tarief voor grootverbruikers
(gebruikers) varieert afhankelijk van de hoeveelheid water dat wordt verbruikt. De opbrengsten
van de rioolheffing worden gebruikt om de kosten voor de rioleringszorg van te betalen. De
rioolheffing is daarmee een kostendekkend tarief. Daarom is bij dit vGRP een kostendekkingsplan
opgesteld waarmee de verwachte kosten en de kostendekking van gemeentelijke rioleringszorg
zijn berekend. Omdat riolering lang meegaat, geeft het kostendekkingsplan de kosten weer voor
de korte- en lange termijn (tot 2100). Zodoende is zichtbaar of de rioolheffing ook op lange termijn
betaalbaar blijft. Het kostendekkingsplan is uitgewerkt in drie varianten met ieder een eigen
ambitieniveau. Dit zijn:
1.
2.
3.

Klimaatrobuuste Inrichting
Duurzame Financiering
Klimaatrobuuste Inrichting en Duurzame Financiering

In de Bijlage ‘Varianten ambitieniveau Klimaatbestendige inrichting en Duurzame financiering’ wordt
per variant een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de rioolheffing in de planperiode, de
middellange termijn en lange termijn. Naast de ontwikkeling van de rioolheffing wordt een
overzicht gegeven hoe de opbrengsten uit de rioolheffing worden geïnvesteerd en welke
investeringen worden gedaan voor de nodige klimaat-adaptieve maatregelen. De hierin
gepresenteerde tariefontwikkelingen zijn gebaseerd op het prijspeil van 2017. De werkelijke
tarieven kunnen eventueel jaarlijks worden geïndexeerd met een inflatiecorrectie. Ter vergelijking
van de voorgestelde varianten, hanteren de omliggende gemeenten een tarief voor de rioolheffing
variërend tussen de €197 (Laren, prijspeil 2017) en €287 (Wijdemeren, prijspeil 2017).
Effecten variant op de rioolheffing
Het college stelt voor de variant ‘Klimaatrobuuste inrichting en duurzame financiering’ vast te
stellen. Onderstaand overzicht laat het effect zien van de variant op de ontwikkeling van de
rioolheffing.
Korte termijn
2019
€193,68
2020
€195,62
2021
€197,57
2022
€199,55

Lange termijn
2040 €205,98
2060 €226,94
2080 €182,52
2100
€158,35

De tariefontwikkeling is gebaseerd op het prijspeil van 2017. De werkelijke tarieven kunnen jaarlijks
geïndexeerd worden met een inflatiecorrectie. Zo is het werkelijk riooltarief voor 2018, €194,64.
Financieringsmethode
Om het tarief-verloop te spreiden en te beperken wordt gebruik gemaakt van een
vervangingsvoorziening riolering. Hierin wordt jaarlijks een spaarbedrag gestort voor toekomstige
rioolinvesteringen. In de begroting wordt hiervoor jaarlijks een bedrag opgenomen. Een deel van
het investeringsbedrag kan hierdoor direct uit deze voorziening worden gefinancierd waardoor een
kleiner deel geactiveerd hoeft te worden. Dit zorgt op lange termijn voor lagere kapitaallasten en
heeft daarmee een gunstig effect op het tarief voor de rioolheffing.

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

Pagina 4 van 5

Na vaststelling van het vGRP 2019-2022 wordt deze financieringsmethode vanaf 2019 toegepast.
Met de in het rioleringsplan opgenomen maatregelen en investeringen voor de planperiode 20192022 is in de begroting 2019 rekening gehouden. De kapitaallasten van deze investeringen zijn
hiermee in de meerjarenbegroting gedekt. Echter worden deze vervangingsinvesteringen alsnog
via separate kredietvoorstellen aan de raad voorgelegd om te worden gevoteerd.
7. Duurzaamheid
In het opgestelde vGRP is rekening gehouden met diverse duurzaamheidsaspecten zoals het
verlagen van de emissie vanuit de riolering naar het oppervlaktewater, gezondheid,
klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte en het verlengen van de restlevensduur van
bestaande riolering. Het rioleringsplan speelt daarmee in op de gemeentelijke doelstellingen voor
de vergroting van de leefbaarheid en kwaliteit van de buitenruimte.
Daarnaast wordt ingezet op een duurzame financieringsmethode voor de kosten van de
rioleringszorg. Op deze manier wordt de stijging van het tarief voor de rioolheffing en daarmee de
lasten voor inwoners en bedrijven op termijn tot een minimum beperkt.
8. Communicatie en participatie
De wet schrijft voor dat zowel het waterschap als de provincie betrokken moeten worden bij de
voorbereiding van een vGRP. Zowel het Waterschap Amstel Gooi en Vecht als de provincie NoordHolland zijn daarom uitgenodigd actief deel te nemen aan het tot stand komen van dit vGRP. Het
Waterschap heeft in dit proces actief deelgenomen (zie het verslag van de ambtelijke werksessie in
de bijlagen). De Provincie heeft aangegeven in dit proces niet actief te participeren.
Omdat het opstellen van het vGRP een technische- en financiële uitwerking van het rioolbeheer en
beleid betreft, is bij het opstellen van het VGRP geen gebruik gemaakt van burgerparticipatie. In de
vervolgacties die voortkomen uit het uitvoeringsprogrammais is wel ruimte voor participatie. Deze
projecten worden separaat aan het college en/of raad voorgelegd.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Nadat het vGRP en de voorkeursvariant zijn vastgesteld, wordt uitvoering gegeven aan het
uitvoeringsprogramma. Daarnaast wordt de duurzame financieringssystematiek voor de kosten
van de gemeentelijke rioleringszorg geïmplementeerd in de ambtelijke organisatie.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris
Bijlage(n)

-

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2018-2022
Varianten ambitieniveau Klimaatbestendige inrichting en Duurzame financiering;
Financieringsmethode
Informatie voor bewoners (als bijlage bij het vGRP)
Verslag ambtelijke werksessie
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022’ met zaaknummer
1110104 van het college van burgemeester en wethouders, en
gelet op artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer,

Besluit
Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 vast te stellen en daarbij te kiezen voor de variant
‘Klimaatrobuuste inrichting en duurzame financiering’

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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